Provincie Řádu minoritů v ČR, Minoritská 1, 602 00 Brno

Dotazník kandidáta do řádu

(foto)

Jméno a příjmení: …………………………………..…………………….
Číslo OP: ……………………… Rodné číslo: ………………………….
Datum a místo narození: …………………………………………………
Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………….
Číslo mobilu: ……………………… e-mail: ………………………………
Vzdělání: …………………………………………………………………………………….….
Studijní obor/pracovní zařazení: …………………………………………………………...……
Prodělané nemoci: ………………………………………………………………………………
Závislost na alkoholu, nikotinu, drogách ………………………………………………………
Závažnější nemoci v rodině ……………………………………………………………………
Povinnost udržovat rodiče nebo příbuzné ……………………………………………………..
Dluhy ………………………………………………………………………………………….
Předchozí pobyt v semináři nebo jiném řádu (kde a kdy) ……………………………………..

Jméno otce: ………………….

Jméno matky: ………………... rozená: ….………………

Adresa rodičů: …………………………………………………………………….……………
Telefon: ……………………………
Sourozenci (jména, datum narození):
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………..…….……...
Prohlašuji, že nemám závazek péče o rodiče a nejsem zadlužený. V případě opuštění řádu nebo vyloučení z něho
nebudu požadovat žádné náhrady s ohledem na mnou přijaté závazky nebo vykonané práce. Uvědomuji si, že nesu
právní odpovědnost vůči státu a fyzickým osobám za své činy, které nebudou vyplývat z řeholních závazků anebo
jsou v rozporu s řeholním právem, a že následky za takové činy budou dopadat přímo na mne, nikoliv na řád.
Chci se stát členem Řádu minoritů, a proto ho přijímám jako svoji rodinu a zavazuji se dbát o dobré jméno řádu.
Podle zákona č. 101/2000 Sb. souhlasím se zpracováním mých osobních údajů Provincii Řádu minoritů v ČR jako
správci pro vnitřní potřebu a za účelem jednání se státními úřady na dobu neurčitou.
Anketu jsem vyplnil pravdivě a seznámil jsem se s obsahem výše uvedeného textu. Potvrzuji to svým podpisem.

V ………………..……

dne ………………..

Přílohy k anketě:
1. Žádost o přijetí do řádu (s motivem rozhodnutí)
2. Vlastnoručně napsaný životopis (s uvedením náboženské formace)
3. Kopie Rodného listu
4. Potvrzení o křtu a biřmování (vystavené pro kandidáta do řádu)
5. Poslední školní vysvědčení nebo diplom
6. Posudek (doporučení) od duchovního správce
7. Lékařské potvrzení o zdravotním stavu
8. Dvě fotografie
9. Osvědčení z místa práce
10. Výpis z trestního rejstříku

podpis: …………………………....

